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РОС ТУ ЦІ ДО НА РЫ?

Па мяш кан няў ха пае, а вы клад-
чы кі пры едуць, лек цыі па чы та-
юць і май стры-прак ты кі, ство-
рац ца клас та ры, з'я віц ца сваё 
на ву ко вае ася род дзе, якое бу-
дзе пра ца ваць на прад пры ем-
ства. І не трэ ба гэ та га ба яц ца. 
Усё па він на быць у ру ху і ды на-
мі цы, і мы не па він ны ста яць на 
мес цы.

Юрый ПРА КО ПАЎ: Анд рэй 
Іва на віч, вы вы ву ча лі пы тан не 
аб па доб най прак ты цы за ма ца-
ван ня ма ла дых спе цы я ліс таў на 
мес цах?

Анд рэй ЧАР НА БАЙ:  Ка неш-
не, у нас ёсць прык лад На ва по-
лац ка, дзе сту дэн таў пас ля пер-
ша га кур са пры ма юць на ра бо ту 
на чвэрць стаў кі, то-бок за ма цоў-
ва юць на ра бо чых мес цах, па-
куль тыя пра цяг ва юць аду ка цыю. 
Я не ба чу асаб лі вых праб лем: ка лі 
ёсць БНТУ і фа куль тэ ты, якія рых-
ту юць па гэ тых спе цы яль нас цях, 
ча му не зра біць фі лі ял, на прык-
лад, у тым жа Са лі гор ску? Ня хай 
гэ та бу дзе шмат сту пен ная сіс тэ-
ма: пра фе сій ны лі цэй, на дру гім 
эта пе ка ледж і по тым — вы шэй-
шая аду ка цыя. І ня хай пра цу юць, 
ву чац ца.

Аляк сандр ЧУБ РЫК: Раз ві-
ваць вы шэй шую аду ка цыю на 
мес цах з пры вяз кай да кан крэт-
ных кам па ній — тэ ма перс пек-
тыў ная пры ад ной умо ве: даць 
маг чы масць кам па ні ям фар мі-
ра ваць аду ка цый ныя пра гра мы 
з улі кам сва іх за пы таў. І тут мы 
не па він ны ба яц ца та го, што лю-
дзі, якія атры ма юць аду ка цыю ў 
Са лі гор ску, з'е дуць пра ца ваць 
у ін шае мес ца, — гэ та нар маль-
ная ды на мі ка. Ін шая рэч, што 
ВНУ бу дзе пры цяг ваць лю дзей 
аду сюль і атры ма ец ца ды на міч-
ны ўні вер сі тэц кі го рад. Зноў жа, 

у нас бы лі пры кла ды, ка лі ад-
кры ва лі ся фі лі ялы ВНУ і по тым 
за кры ва лі ся — гэ та ка лі ары ен та-
вац ца толь кі на тое, што да нас 
пры едуць вы клад чы кі з Мін ска 
і па чы та юць. Ну хто пры е дзе? 
Лю дзі па він ны рас ці на мес цах. 
Та му я лі чу кі ру нак перс пек тыў-
ным. Прын цы по вае пы тан не — 
аў та ном нас ці ад Мі на ду ка цыі. 
На огул, мне зда ец ца, пы тан не 
аў та но міі на спе ла ўжо даў но: 
трэ ба даць шанц ды на міч ней 
раз ві вац ца рэ гі я наль ным ВНУ, 
для та го каб адап та вац ца пад 
умо вы, якія іс ну юць у кож най 
воб лас ці.

Без дог маў, 
але

з іні цы я ты вай
Мі ха іл РУ СЫ: Пра віль на, для 

та го каб раз віц цё цэнт раў пры-
цяг нен ня і тых тэ ры то рый, для 
якіх яны ста нуць до на ра мі, бы ло 
па спя хо вым, са мае га лоў нае — 
не па дзя ляць ула ду, а мяс цо выя, 
рэс пуб лі кан скія ор га ны ўла ды 
па він ны ўсё гэ та вы бу доў ваць у 
адзін лан цу жок.

Я зноў пры вя ду прык лад Слаў-
га ра да, дзе «Чыр во ны хар ча вік» 
ства рае 100 ра бо чых мес цаў: пай-
шло бу даў ніц тва прад пры ем ства, 
вы кан кам ім гнен на пры мае ра-
шэн не аб дзі ця чым сад ку, до ме, 
лю дзі ўжо на ву ча юц ца ў Баб руй-
ску, прад пры ем ства ства ра ец ца, 
ча ла век ве дае, дзе жы ве, ку ды 
пой дзе яго дзі ця, там доб рыя за-
роб кі, і ён бу дзе пра ца ваць.

Што да ты чыц ца аду ка цыі — 
дог маў не па він на быць, а па він-
на быць іні цы я ты ва. Я пры вя ду 
прык лад ПВТ: мы ра зу ме ем, што 
ІТ-спе цы я ліс ты скан цэнт ра ва ны 
ў Мін ску. Аказ ва ец ца, сі ту а цыя 
тро хі ін шая — яны га то вы пра-
ца ваць усю ды, дзе ім бу дуць 
ство ра ны спры яль ныя ўмо вы. 
У Ма гі лё ве па бу да ва лі «Атры-
ум» — буй ны цэнтр на 43 ты ся чы 
«квад ра таў», — і пяць па вер хаў 
за ня лі ІТ-спе цы я ліс ты. На ват з 
Ра сіі і з-за мя жы пры еха лі і ка-
жуць, што ні ку ды ад сюль не з'е-
дуць. І коль касць спе цы я ліс таў 
рас це: спа чат ку бы ло 50, ця пер 
270. Але ім ства ры лі ўмо вы: за-
роб кі, кам форт ныя ўмо вы пра-
цы, маг чы масць жыць, ка му ні-
ка цыю.

А коль кі 
драй ве раў 

па він на быць?
Алег МА КА РАЎ: Ха чу раз віць 

дум ку, звя за ную з ма біль нас цю. 
Мне трап ля ла ся ін фар ма цыя, 
што бе ла ру сы ад роз ні ва юц ца 
ад су се дзяў мак сі маль на ніз кай 
ма біль нас цю, то-бок ка лі жы ха-
ры ін шых кра ін ары ен та ва ны на 
хут кую зме ну рэ гі ё на жы хар ства 
ў за леж нас ці ад та го, дзе з'яў ля-
ец ца вы гад ная ва кан сія, то для 
Бе ла ру сі — гэ та пы тан не. І га вор-
ка іш ла пра тое, што асноў ная 
ма ты ва цыя звя за на з жыл лём: 
там, дзе з'яў ля ец ца маг чы масць 
яго атры маць, з гэ тым звя за на 
ма біль насць. У вы ні ку праб ле-
ма за клю ча ец ца ў вы ба ры шля-
ху, па якім іс ці: бу да ваць хут-
кас ную чы гун ку ці фі лі ял ВНУ? 
Ка лі мы гля дзім на еў ра пей скія 
трэн ды, ба чым дак лад ны трэнд 
на па вы шэн не ма біль нас ці і пе-
ра мя шчэн не пра цоў ных рэ сур-
саў з ад на го цэнт ра-драй ве ра 
да дру го га ў за леж нас ці ад іх 
раз віц ця. А ка лі мы гля дзім на 
бе ла рус кі за пыт, ба чым, што на-
сель ніц тва ха це ла б, каб у рэ-
гіё не пра жы ван ня бы лі ра бо чыя 
мес цы, каб яны прый шлі да іх, 
а не на ад ва рот. І гэ та праб ле-
ма: ці мо жам мы гэ та змя ніць? 
Дру гое пы тан не: ці не атры-
ма ец ца так, што, вы зна чыў шы 
11 га ра доў, мы пач нём пра ца-
ваць з імі ды рэк тыў на, а яны са мі 
не га то вы стаць драй ве ра мі? На 
са май спра ве тэ ры то рыі — гэ та 
не «на рэ за ныя» ка вал кі, ку ды 
бы ло на кі ра ва на на сель ніц тва. 
Па сут нас ці, усе тэ ры то рыі ма-
юць гіс та рыч ныя ка ра ні, свой 
на строй. Ці, мо жа, ад крыць спіс і 
ска заць: ка лі ін шыя га ра ды га то-
вы цяг нуц ца за драй ве ра мі, ка лі 
лас ка, да лу чай це ся?

З дру го га бо ку, мы ве да ем, 
што ў пад рых тоў цы пра грам 
раз віц ця ак тыў ны ўдзел бра лі 
са мі га ра ды, фар мі ра ва лі свае 
пунк ты рос ту. Але ці да стат ко ва 
гэ та га? Мо жа, трэ ба вяр нуц ца 
да на строю го ра да, каб бы ла 
энер ге ты ка лю дзей, звя за ная 
з тым, якім яны хо чуць ба чыць 
свой рэ гі ён, го рад, і больш за-
дзей ні чаць маг чы мас ці біз не су 
і гра мад ства для та го, каб не 

толь кі ме та дам на ціс ку вы кон-
ваць па каз чы кі?

Аляк сандр ЧУБ РЫК: Вы не-
па срэд на па ды шлі да та кой важ-
най тэ мы, як мяс цо вае са ма кі-
ра ван не. Ця пер фак тыч на ёсць 
вер ты каль вы ка наў чай ула ды, а 
тыя ор га ны прад стаў ні чай ула-
ды, якія іс ну юць, у знач най сту-
пе ні ча ка юць да ру чэн няў ад вы-
ка наў чай га лі ны. Сваю функ цыю 
ка му ні ка цыі з вы бар шчы ка мі на 
мес цах вы кон ва юць, але функ-
цыю пры няц ця ра шэн няў ад тых, 
хто іх аб раў у мяс цо выя Са ве ты, 
вы кон ва юць усё менш. Як мы 
мо жам зра зу мець дух го ра да, 
тэ ры то рыі, ка лі лю дзі не ма юць 
уплы ву на пры няц це ра шэн няў? 
А што гэ та? Маг чы масць раз-
мер ка ван ня фі нан са вых срод-
каў. І тут мы па ды хо дзім да 
пы тан ня бюд жэт най дэ цэнт ра-
лі за цыі. Ёсць вы дат ны прык лад 
Поль шчы, Укра і ны ў ад но сі нах 
да рэ фор мы мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня, ка лі фак тыч на лю дзям 
пра па ну юць: вось част ка мяс цо-
ва га бюд жэ ту, якую вы мо жа це 
раз мяр коў ваць па ва шым ра зу-
мен ні. Уклю ча ец ца мяс цо вае са-
ма кі ра ван не, і лю дзі па чы на юць 
ба чыць, як яны мо гуць паў плы-
ваць на тое, ку ды вы дат коў ва-
юц ца бюд жэт ныя срод кі на кан-
крэт най тэ ры то рыі. Ёсць сэнс тут 
жыць! Ка лі мы хо чам, каб лю дзі 
за ма цоў ва лі ся і раз ві ваў ся дух, 
трэ ба раз гля даць пы тан не фіс-
каль най дэ цэнт ра лі за цыі мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня.

Што да ты чыц ца ма біль нас ці 
і жыл ля, для нас гэ та скла да на. 
Па апы тан нях для боль шас ці 
жыл лё — га лоў нае. Та кое ад-
чу ван не, што дзяр жа ва іс нуе 
для за бес пя чэн ня жыл лём сва-
іх гра ма дзян. Мне блі жэй шая 
па зі цыя, ка лі ча ла век па ві нен 
мець маг чы масць за ра біць са-
бе на жыл ле. І боль шая част ка 
пра цоў най міг ра цыі ў Бе ла ру сі 
іс нуе для та го, каб ча ла век па-
ехаў, за ра біў гро шы і ку піў, ад-
ра ман та ваў, па бу да ваў жыл лё. 
Праз гэ та пра хо дзіць боль шая 
част ка бе ла рус кіх сем' яў. Вось 
ма біль насць, і яна звя за на з 
жыл лём. Гэ тыя па ды хо ды, якія 
ў нас іс на ва лі дзе ся ці год дзя мі і 
да лі эфект на ра джаль нас ці ў га-
ра дах, зжы лі ся бе ў знач най сту-
пе ні. Так, жыл лё вая пад трым ка 
па трэб на, але ў якіх маш та бах? 
Дзяр жа ва пад трым лі вае сем'і ці 
за бу доў шчы ка? Па куль вы гля-
дае, што апош ніх за кошт па дат-
ка пла цель шчы каў, і не толь кі іх, 
але і тых сем' яў, якія не трап ля-
юць пад іль гот ныя ка тэ го рыі, а 
ў вы ні ку пе ра грэ ву рын ку жыл ля 
вы му ша ны пла ціць вы шэй шую 
ца ну.

На са май спра ве іс тот ны-
мі з'яў ля юц ца пе ра ход да ма-
біль нас ці і зме на па ды хо даў 
да арэнд на га жыл ля. Ця пер ты 
мо жаш мець арэнд нае жыл лё, 
па куль пра цу еш, а не — жыл-
ля ня ма. Маг чы масць зды маць 
арэнд ную ква тэ ру ты па ві нен 
мець, ка лі хо чаш жыць тут у не-
за леж нас ці ад тва ёй ве да мас-
най пад па рад ка ва нас ці. Я лі чу, 
гэ та зме ніць па ды хо ды і лю дзей. 

Та му што ўтры ман ства з пунк ту 
гле джан ня жыл лё вай па лі ты кі 
ў нас іс нуе і аб мя жоў вае на шу 
ма біль насць. Праб ле ма ў чым: 
што ка лі ты едзеш па жыл лё, ты, 
з'е хаў шы, не вяр та еш ся. Ка лі 
едзеш па ра бо ту — вяр та еш ся. 
Та му тут важ ная за да ча для пе-
ра фар ма та ван ня жыл лё вай па-
лі ты кі.

За ра бі, 
а по тым 

раз мяр коў вай
Алег МА КА РАЎ: Я ха цеў спы-

таць экс пер таў: што ў ва шым ра-
зу мен ні ідэа льны го рад ся род 
11 абра ных? Ці ёсць прык лад, які 
трэ ба браць за асно ву, а ка лі ня-
ма, да вай це яго зма дэ лю ем.

Мі ха іл РУ СЫ: Ідэа льна га ня ма 
ні чо га. Бу дзе ён доб ры — нам трэ-
ба бу дзе яшчэ неш та раз ві ваць.
 А на огул го рад па ві нен быць 
без да та цый ны, які за бяс печ вае 
па вы ша ныя стан дар ты пра жы-
ван ня лю дзей. Ка лі ёсць ра бо чыя 
мес цы, зар пла та, ку ды пай сці, 
дзе па тра ціць гро шы, ёсць бу-
ду чы ня — вось та кія рэ гі ё ны вы-
ма лёў ва юц ца. А дру гі кі ру нак, як 
раз ві ваць, ужо па він ны ба чыць 
ор га ны ўла ды, каб раз віц цё бы ло 
не ад на го цэнт ра, але і су меж ных 
тэ ры то рый.

Што да ты чыц ца мяс цо ва га кі-
ра ван ня і са ма кі ра ван ня — гэ та 
ад но з ці ка вых пы тан няў, і яно 
бу дзе атрым лі ваць па ста ян нае 
раз віц цё. Я мяр кую, чар го вы 
крок па ства рэн ні ўмоў для рэа-
лі за цыі сва іх маг чы мас цяў бу дзе 
зроб ле ны ў са мы ка рот кі час. 
Ана лі зу ю чы вы ступ лен ні ўсіх — 
дэ пу та таў, ана лі ты каў, па лі ты каў, 
апа зі цыі — мож на ўба чыць, што 
ўсе дзе ляць: я па бу да ваў бы тое, 
я зра біў бы тое, а са мае га лоў-
нае — трэ ба спа чат ку за ра біць. 
Вось ка лі мы за ро бім і гэ та бу дзе 
ў бюд жэ це, та ды дзя ліць бу дзе 
ляг чэй.

Са мае важ нае — ства рыць 
умо вы, каб ча ла век меў маг чы-
масць за ра біць: прый дуць срод кі 
ў бюд жэт — та ды ляг чэй пра ца-
ваць і мяс цо ва му са ма кі ра ван ню. 
Ка лі ра ён да та цый ны, не за раб-
ляе на сваё ўтры ман не, якое са-
ма кі ра ван не мы там ні ства ры лі 
б, што атры ма ец ца? На стаў ні ку 
трэ ба за пла ціць, сця жын ку пра-
клас ці, са док за кошт ін шых тэ ры-
то рый па бу ду ем, а са ма кі ра ван-
не па він ны раз ві ваць па прын цы-
пе: за ра бі лі са мі і раз мер ка ва лі. 
Ця пер пры ня та ра шэн не: на ват 
ка лі бюд жэт да та цый ны, усё, што 
за роб ле на звыш яго, мяс цо выя 
ор га ны ўла ды раз мяр коў ва юць 
са ма стой на. За ра біў сель са вет — 
ня хай ён вы зна чыць, ка ло дзеж, 
во да пра вод па бу дуе ці што ін-
шае. Там, дзе трэ ба ства рыць 
умо вы для пра жы ван ня лю дзей, 
бу дзе зроб ле ны сур' ёз ны крок, і 
праб ле ма ты ка ў мяс цо вым са ма-
кі ра ван ні ёсць. Ёсць ад па вед ныя 
да ру чэн ні, мы пра цу ем ця пер з 
роз ны мі ва ры ян та мі. Я лі чу, ра-
зам з ва мі бу дзем пры хо дзіць 
да гэ та га кі рун ку. У кра і не ў нас 
18 100 дэ пу та таў, та му ар се нал 
у вы ра жэн ні мер ка ван няў і ін та-
рэ саў лю дзей за дзей ні ча ны вя-
лі кі. Гэ та ў ней кім сэн се і рэ зерв 
на шых кад раў, і рэ зерв раз віц ця 
тэ ры то рый.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
Фо та Бел ТА.

Буй ныя драй ве ры 
па він ны быць, 

але ра зам з імі не аб ход на 
раз гля даць і до нар ства 
на су меж ныя тэ ры то рыі.


